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  Raad voor personen met een handicap  
  toegankelijk@schoten.be 
    
 

 

 
Verslag algemene vergadering  
13/09/2022 – 9u30-12U00 
Rozenkransheem 
 

 
Aanwezigheidslijst: 
 
Aanwezigen: Rik Lavrysen (voorzitter), Luk Theelen (bestuurslid), Willy Verdyck (bestuurslid), 
Noël Hertoge (werkgroep toegankelijkheid), Jan van Peer (bestuurslid), Ria Van Steenkiste 
(Vlaams Belang), Diana Celis (NVA), Veerle Francken (expert audiovisuele beperking), Mia 
Ketels (Dito, SAR), François Michel (SAR, CD&V), Stijn Wellens (De Vier Notelaars), Sonja Goris 
(onafhankelijk), Martin Van Hulle (bestuurslid), Olaf Goossens (KVG), Laura Kerkhofs 
(secretaris), Iefke Hendrickx (schepen), Ronny De Crom (Samana) en Frieda Vermeylen 
(bestuurslid). 
 
Verontschuldigd: Maria De Belder (SAR) , Gerard Van Eggermond (expert audiovisuele 
beperking) , Katrijn Van Osta (onafhankelijk) , Veerle Vermeylen (speeltuin) en Steffie – Anita – 
Patrick Baetens Luyckx (vzw Steffie) 
 
 
 

 
Agendapunten 
1. Welkomstwoord voorzitter en voorstelling nieuwe leden 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 29/03/2022 
3. Stemming ondervoorzitter 
4. Werkgroepen 
5. Nieuws uit de gemeente 
6. Evaluatie Seniorenbeurs  
7. Evaluatie midzomerwandeling 
8. Varia  
9. Slotwoord voorzitter 
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1. Welkomstwoord voorzitter en voorstelling nieuwe leden 
Rik Lavrysen vertelt: “Welkom allemaal. Het is ondertussen al 9 maanden geleden dat we 
samenzaten. Ik ben blij jullie terug te zien.”.  
Nieuwe leden: 

• Sonja Goris (onafhankelijk) 

• Willy Smets (bewoner GAW Schuttershof) – niet aanwezig. 
 

 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 29/03/2022 

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

• François Michel:  
o De vuilnisbakken in wijk Bloemendaal & bloemenwinkel Tulip zijn op heden 

nog steeds goed in het oog te houden.  
o Seniorenkrant bedelers gevraagd voor oktober. Graag melden aan François 

via michel.fr@skynet.be.  
 

3. Stemming ondervoorzitter 
Unaniem werd Luk Theelen verkozen als ondervoorzitter. Er werd anoniem gestemd aan de 
hand van stembriefjes onder begeleiding van de secretaris. 

 
4. Werkgroepen 

- Algemene werking 
o Er werden 4  werkgroepen opgestart (verkeer, wandelingen, bouwadviezen en 

toegankelijkheid). De werkgroep sport, spel en vrije tijd werd geannuleerd. Zie 

document in bijlage. 

Kristien Vangeninden heeft aangegeven niet langer lid te zijn van de werkgroep 

‘wandelingen’ aangezien ze overdag werkzaam is in WZC Vordenstein.  

Toevoeging door Martin Van Hulle: Toegankelijkheid gaat ook over vragen van 
burgers. Vb. in huis etc. 
 

- Terugkoppeling werkgroepen 
o Verkeer 

Er werden reeds 4 adviezen ingediend sinds de laatste vergadering. Vb. 
parkeerprobleem Voorzorg en toekenning persoonlijke gehandicaptenplaats. Vic 
Meesstraat bebording aangevraagd. Wordt vervolgd.  
 
Schepen Iefke Hendrickx bespreekt de adviezen donderdag op het 

verkeersoverleg met verkeersconsulent. 

 

▪ Voor de Jozef Hendrickxstraat 58 werd een negatief advies ingediend. 

Iefke Hendrickx vertelt dat de parkings opnieuw geschilderd zijn en er 

werden gele arceringen aangebracht waar men niet mag parkeren. 

 

▪ Ook bij het kantoor Solidaris (vroegere Voorzorg) wordt geopteerd om gele 

arceringen aan te brengen.  

 

▪ Heraanleg parking Riddershoeve: RPH vraagt om betrokken te worden in 

overleg. Iefke Hendrickx vraagt Martin Van Hulle contact op te nemen met 

Dave Vitten.  
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o Wandelingen  

Wandelmap:  

Donderdag 15/09/2022 staat een overleg met Dominiek Dilien 

(communicatiedienst) ingepland. De wandelingen werden intussen allemaal 

gecontroleerd, aangepast door Martin Van Hulle en uitgetekend door Rik 

Lavrysen. Luk Theelen nam de nodige foto’s. In een verder stadium zal Ronny De 

Crom mee de bewijzering aanpassen. 

 

De documenten worden via Martin Van Hulle aan de communicatiedienst bezorgd 

via WeTransfer. 

 

Het is onze insteek is om de wandelmap in primeur te laten gaan op de 

internationale dag van de handicap – 6 december 2022. 

 

Bij deze uitgave wordt de middenstand niet bevraagd om te sponsoren, gelet op 

de gevolgen van de corona- en energiecrisis. 

 

De wandelmap zal ook online gepubliceerd worden. 

 

Ronny De Crom vertelt de oude bewijzeringen (6- en 8-hoekige rode bordjes) van 

de eerste editie  van de wandelmap weggehaald te hebben. Hij zal afspreken met 

een ander RPH-lid om de resterende verouderde borden nog weg te halen. Frieda 

Vermeylen stelt zich alvast kandidaat. 

 

Iefke Hendrickx bespreekt de mogelijkheid rond de verdeling van de wandelmap 

via het UiT-punt met schepen Charlotte Klima. Iefke geeft aan dat ze op tijd zal 

terugkoppelen. Dit kan ook via het onthaal van de LDC‘s. Laura Kerkhofs neemt 

dit op binnen de dienstencentra. Martin Van Hulle neemt contact op met 

Voorkempen om ze ook hier te laten verkopen. Ook de antennepunten/wijklokalen 

kunnen een verdeelpunt vormen.  

 

De bepaalde kostprijs bedraagt €2.00 papieren druk en gratis online. 

 

o Bouwadviezen  

Vorig jaar werden in totaal 22 adviezen ingediend. Dit jaar werden er reeds 25 

ingediend. De situatie kalmeert wat, momenteel is er minder vraag. 

 

Zamenhoflaan (appartement met 4 verdiepen, maar enkel lift tot 3 verdiepen). De 

bewoners vroegen advies rond een traplift. We willen toch opletten bij vragen rond 

het adviseren van plaatsers/leveranciers. Het is de taak van de werkgroep om 

bouwadviezen te geven. 

 
o Toegankelijkheid 

▪ Martin Van Hulle is momenteel voornamelijk orde aan het scheppen in de 

eerste adviezen van 2022. Zo kunnen we ze efficiënter opvolgen. 
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▪ 28 november organiseert de werkgroep mee de centrumwandeling tijdens 

de Seniorenmaand (november 2022). Hierover ontvangen de leden 

binnenkort meer informatie. 

 
▪ Openbare toiletten: 

Er wordt een terugkoppeling gevraagd aan RPH en SAR over de 

ingediende adviezen rond de centrumvernieuwing. Rond de 

marktgebouwen is momenteel nog geen gunning. Iefke Hendrickx vraagt 

plannen marktgebouwen voor RPH op via Charlotte Klima. Rik Lavrysen en 

Martin Van Hulle benadrukken dat enkel in de voorbereidingsfase nog 

bijgestuurd kan worden en dat het daarom belangrijk is tijdig de RPH te 

betrekken.  

 
5. Nieuws uit de gemeente 

Iefke Hendrick vertelt: ‘Er werd besloten niet verder te gaan met Zorgbedrijf Antwerpen. 
Schoten wou gaan voor een samenwerking en bundeling van krachten. Schoten had op 
heden niet het gevoel dat het Zorgbedrijf dit als samenwerking zag. Daarom werd het overleg 
voorlopig gepauzeerd. Er worden ook gesprekken gehouden met de woonzorggroep 
Voorkempen. Ongeacht zal een verandering nodig zijn om ons aanbod te kunnen behouden. 
Zorgbedrijf zal wel 72 assistentiewoningen bouwen op Schotens grondgebied.’ 

 
 

6. Evaluatie Seniorenbeurs 
Er was een grotere opkomst dan verwacht. 

De bijdrage door de RPH was goed en trok heel wat volk. SAR bedankt RPH voor de 
financiële bijdrage. Er werden ongeveer 500-600 bezoekers (geteld a.d.h.v. de Seniorengids) 
bereikt, ondanks de hoge temperaturen. SAR kondigt aan dat de Seniorenbeurs de 2 jaar zal 
georganiseerd worden in cc De Kaekelaar. 
 
 

7. Evaluatie midzomerwandeling 
Frieda Vermeylen koppelt terug dat er dit jaar 43 deelnemers aanwezig waren. Nadien werd 

men hartelijk verwelkomt bij Steffie. Er wordt bekeken of dit volgend jaar opnieuw 

georganiseerd kan worden, gelet op de sluiting van de Oranjerie en de openingsuren van park 

Vordenstein. 

Ronny De Crom vraagt minder hobbelende wegen in de toekomst te gebruiken. 
 
 

8. Schoten Zingt 
Rik Lavrysen vertelt in totaal met 8 vrijwilligers geholpen te hebben. Ren (organisator) was 

zeer dankbaar en hoopt dat we volgend jaar opnieuw aanwezig zal zijn. Een goed initiatief 

om in de toekomst verder te zetten. 

 
9. Varia 

 
o Groenoverlast van privé-eigendommen 

Gaat het over groen afkomstig van een privaat perceel dan is de titularis bevoegd: na een 

melding via gemeenschapswacht@schoten.be of via het meldingsformulier van onze 

website, gaat ons team Gemeenschapswacht ter plaatse en bekijken we de situatie. We 

mailto:gemeenschapswacht@schoten.be
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proberen iemand te bereiken en spreken met die persoon vervolgens een termijn af om 

te snoeien. 

Lukt dat écht niet dan kunnen we een bestuurlijk verslag opstellen dat naar de 

sanctionerend ambtenaar gaat die vervolgens een GAS-boete kan opleggen. Dit wordt 

enkel na een paar pogingen tot gesprek gedaan. We wijzen personen dat op volgende 

artikels uit het politiereglement: 

AFDELING 1.7. PLANTEN  
Art. 25. Bomen en planten  
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of bewoners van een perceel, moeten ervoor 
zorgen dat de geplante bomen en planten gesnoeid worden, zodat geen enkele tak ervan:  
- op minder dan 3 m van de grond boven het voet- of fietspad hangt  
- het normale uitzicht op de openbare weg belemmert  
- de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt  
- boven de openbare weg hangt en de openbare verlichting belemmert  
- de vlotte doorgang voor gebruikers van het voetpad belemmert.  
Hagen langs de openbare weg dienen steeds op minimum 50 cm van de perceelscheiding 
te worden aangeplant.  
Art. 26. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of bewoners van panden moeten de 
openbare weg voor de panden vrijhouden van ieder gewas, dat over de openbare wegenis 
groeit.  
Art. 27. Indien het wortelgestel van beplantingen op privaat domein schade toebrengt aan 

voet- of fietspaden of rijwegen, of een gevaar oplevert voor de gebruikers ervan, kan de 

burgemeester de gepaste maatregelen treffen om aan de toestand te verhelpen, met 

inbegrip van een bevel tot kappen. 

Contact via: gemeenschapswacht@schoten.be 
 

o Deelmobiliteit 

Er werd afgesproken dat het lokaal bestuur een jaar een test doet om de mogelijkheden 
met verschillende partners bekijken. Dit gebeurd via de milieudienst. Iefke Hendrickx 
vertelt dat de proefperiode inging in juli 2022. Het is de taak van de RPH om enkel te 
signaleren. Leden van de RPH kunnen meldingen bezorgen aan 
toegankelijk@schoten.be met foto’s ter verduidelijking.  

 
 

o De Lijn Brugge 

Jan Van Peer vertelt dat Luk Theelen, Laura Kerkhofs en hijzelf in Brugge naar een 

conferentie rond toegankelijkheid en bushaltes gaan in oktober. Hierover zal nadien een 

terugkoppeling voorzien worden. 

 

o Handicar 

Sonja Goris vertelt begrepen te hebben dat een nieuwe Handicar zal aangekocht worden 

door het lokaal bestuur. De huidige werd aangekocht in juni 2015. Zowel Iefke Hendrickx 

en Laura Kerkhofs hebben hierrond op heden niet vernomen. Laura Kerkhofs vraagt dit 

na binnen het lokaal bestuur. 
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o Glasbak Cogelslei 

Noël Hertoghe vertelt dat de glasbak in de Cogelslei niet veilig staat. Hij vraagt daarom 

deze 1.5 meter naar achter te laten verzetten. Iefke Hendrickx neemt dit op. 

De RPH vraagt zulke meldingen met foto in de toekomst door te geven via 

toegankelijk@schoten.be . 

 

o Scholenproject 

Indien we volgend jaar graag opnieuw het scholenproject wensen te organiseren, dient dit 

alvast gepland te worden. Sonja Goris werd aangeduid als tijdelijke coördinator. 

De 4 Notelaars geven aan hier zeker voor open te staan. 

 

o COVID-vaccinatie 

Momenteel wordt enkel gevaccineerd op de locatie Expo te Antwerpen. 

We blijven aanmoedigen om best zo snel mogelijk te vaccineren. De taxiritten blijven aan 
goedkoop tarief en ook de MMC en Handicar kunnen opnieuw ingeschakeld worden.  

 

Wie verder geïnformeerd wil worden rond de lokale vaccinatie kan volgende doen; 

→ Regelmatig de website bekijken voor meer nieuws, en zeker vanaf dinsdag 4 oktober. 

→ Zelf terugbellen naar het klantenteam – onthaal gemeente (03 680 09 00) vanaf 
dinsdag 4 oktober. 

 

 
10. Slotwoord voorzitter 

Rik Lavrysen sluit de vergadering af en dankt de leden voor hun engagement. 
 
 
 
 

 

Volgende algemene vergadering RPH: 
dinsdag 6/12/2022 om 09u30 - Rozenkransheem 

 
 


